Trhový poriadok mesta Sečovce
upravujúci podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach mesta Sečovce

Všeobecne
záväzné
nariadenie
mesta Sečovce
číslo 1/2011

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a doplnkov ako i zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskor. predpisov, ako i zákona 634/1992 Zb. o ochrane
spotrebiteľa v znení zákona NR SR 137/1998 Z.z. a zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb
na trhových miestach na území mesta Sečovce a

vydáva
tento Trhový poriadok ako Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sečovce platný pre mestské trhovisko,
predajné plochy a príležitostné trhy konané na území mesta Sečovce.

Článok 1
Určenie trhových miest, priestorov a plôch na príležitostný trh
1.1.

Príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj.
1.2.
Priestranstva dočasne určené na príležitostný trh, na predaj výrobkov alebo na poskytovanie
služieb v katastri mesta Sečovce (ďalej ako trh/trhovisko) sú: mestská tržnica, parkovisko aut na ul.
Obchodnej. Na dočasný resp. príležitostný trh sú určené priestranstva: ul. Obchodná, MsKS
v Sečovciach, parkovacie priestory v okolí športových ihrísk a priestranstva okolo kostolov.
1.3.
Povolenie na zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj na priestranstve alebo
v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby vydáva mesto
na základe žiadosti a predložených platných dokladov:
1.3.1. doklad o vlastníctve pozemku alebo nebytového priestoru
1.3.2. súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
1.3.3. oprávnenie na podnikanie.
1.4.
Predaj na iných miestach ako sú uvedené v bode 1.2 a predaj z ložnej plochy nákladného auta,
pouličný a podomový predaj sa zakazuje.

Článok 2
Oprávnenie na predaj
2.1. V priestoroch mestského trhoviska a v priestoroch príležitostných trhov :
2.1.1. môžu predávať
a/ právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona číslo 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov,
b/ samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia vyplývajúceho z §-u 12a až 12e
zákona číslo 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
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c/ súkromní pestovatelia na jednorazové povolenie k predaju prebytkov vydaného mestským
úradom,
d/ autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona
číslo 35/1965Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov, úplné znenie č. 247/1990 Zb.
2.2.1. nesmú predávať
a/ osoby mladšie ako 18 rokov,
b/ zahraničné osoby bez oprávnenia na podnikanie (§ 21 Obchodného zákonníka, § 5 ods. 4
zákona číslo 455/1991 Zb. živnostenský zákon a zákon číslo 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov
na území SR).

Článok 3
Predajná doba
3.1.

Predajná doba na trhových miestach sa stanovuje: od 6:00 hod. do 18:00 hod.

3.2.

Trhové dni: pondelok - sobota

3.3.
3.3.1.

Obdobie konania príležitostného trhu:
posledný piatok a sobota každého kalendárneho mesiaca s výnimkou piatku a soboty pred
Veľkonočnou nedeľou.

Článok 4
Sortiment a obmedzenie predaja
Na trhový predaj možno ponúknuť na mestskom trhovisku :
4.1. Tovar bez obmedzujúcich podmienok
a/ poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na priamy konzum ( kvety, priesady kvetov a
zeleniny, ovocné stromy a ozdobné kry, semená),
b/ ľudovo - umelecké výrobky,
c/ remeselné činnosti.
4.2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené príslušnými zákonmi
a/ ovocie a zelenina - musia vyhovovať hygienickým požiadavkám
b/ huby - možno predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb". Toto osvedčenie musí byť
viditeľné uložené pri predaji,
c/ med - musí byť zdravotne nezávadný, plnený do obalov s označením názvu, hmotnosti,
dátumu plnenia a doby použiteľnosti, doklad (veterinárne osvedčenie)
d/ ostatné potravinárske výrobky sa môžu predávať len hygienicky nezávadné.
4.3. Tovar, ktorý môže byť predávaný na jarmokoch
a/ priemyselný tovar, ak povaha výrobku, alebo technické podmienky na trhu umožňujú
predvedenie funkčnosti,
b/ textilné výrobky, obuv, odevy a metrový textil,
c/ kožené výrobky a koženú galantériu,
d/ spotrebný tovar a hračky,
e/ nábytok a bytové doplnky,
c/ rýchle občerstvenie
d/ živé ryby /predvianočný predaj/.
4.4. Tovar, predaj ktorého je na mestskom trhovisku a na príležitostných trhoch zakázaný
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a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
a/
i/
j/
k/
l/

surové mlieko, všetky druhy mliečnych výrobkov,
vajcia vodnej hydiny,
mäso jatočných zvierat, hydiny a drobných zvierat zabitých mimo bitúnku,
všetky potraviny živočíšneho pôvodu,ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti vydané okresnou
veterinárnou správou,
lahôdkárske výrobky (studená kuchyňa),
cukrárske výrobky s náplňou,
lieh, liehoviny, destiláty, víno a pivo,
tabak, tabakové výrobky,
lieky, jedy, omamné a rádioaktívne látky,
zbrane, strelivo, výbušniny,
pornografia,
predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u
ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.

4.5. Tovar, ktorého predaj je povolený len v určených zariadeniach ( pevne uzatvárateľné stánky)
a/ spotrebný tovar a hračky
b/ priemyselný tovar
c/ textilný tovar, bielizeň, odevy a obuv
d/ kožený tovar a kožená galantéria

Článok 5
Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola
5.1. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť.
Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.
5.2. Elektro-výrobky, ktoré podliehajú schvaľovaniu, musia mať atest príslušného skúšobného orgánu.
5.3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na
kontrolu akosti a zdravotnej nezávadnosti.
5.4. Ak sa kontrolou akosti a zdravotnej nezávadnosti zistí, že predávaný tovar nezodpovedá
požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán :
a/ pozastaví predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej
nezávadnosti a peňažnú sankciu podľa platných predpisov.
b/ upozorní na túto skutočnosť správcu trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci
registrovaný.

Článok 6
Podmienky predaja a spôsob určenia nájomného
6.1. Podmienkou predaja ovocia a zeleniny na trhovisku je prenájom stola. Predaj z prívesov a
nákladných áut je *paušálne spoplatňovaný cenou 50 EUR/nákladné auto s celkovou hmotnosťou do
3,5 tony. Výnimku tvorí predaj melónov v letných mesiacoch, zemiakov na zimné uskladnenie na
jeseň a predaj vianočných stromčekov či živých rýb pred Vianocami vo vyhradených priestoroch.
6.2. Predaj textilu, odevov, bielizne, obuvi či elektro-výrobkov je možný len pri príležitostných trhoch
a jarmokoch. Tieto je možné organizovať podľa potrieb mesta s prihliadnutím na sezónny predaj
ovocia a zeleniny. Pre predaj v rámci príležitostných trhov sa používajú predajné stoly mestského
trhoviska a vlastné prenosné predajné zariadenia.
6.3. Okrem príležitostných trhov Mesto Sečovce organizuje tradičné jarmoky a príležitostné trhy a to
nasledovné:
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Jarný
Letný
Jesenný
Zimný

– posledný štvrtok pred Veľkým piatkom
– posledný štvrtok a piatok v júni
– posledný štvrtok a piatok v septembri
– posledný štvrtok a piatok pred 24.12.

na ktorých:
a) predaj textilu, bielizne, odevov, obuvi, elektrospotrebičov či iného spotrebného tovaru je
možný v klasických otvorených stánkoch počas príležitostných trhov či jarmokov
b) v špeciálne upravených stálych predajných stánkoch je možné predávať i spotrebný tovar,
textil, odevy a elektroniku bez obmedzenia
c) predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov
fyzickými osobami medzi sebou
d) predaj jedlá a nápojov určených na priamu konzumáciu na mieste, pokiaľ má oprávnená osoba
na takýto predaj vydané povolenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
6.4. Orgány hygienického a veterinárneho dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia a Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých
tovarov vzhľadom na podmienky predaja, kvalitu a nákazovú situáciu.
6.5. Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu je určené všeobecne
záväzným nariadením č.1/2011 v nasledovnom znení:
6.5.1
a)
b)
c)
d)
e)

Pre podnikateľskú činnosť sa miestna daň stanovuje za:
predaj potravín, ovocia, zeleniny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov: . . . . . . . . . . . .
predaj remeselných výrobkov, ľudovej umeleckej tvorby: . . . . . . . . .
predaj ostatných tovarov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
využívanie verejného priestranstva za účelom reklamy
(predvádzanie áut, rôznych výrobkov): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5.2. Pre nepodnikateľskú činnosť sa miestna daň stanovuje za:
a) predaj ovocia a zeleniny a ostatných tovarov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,33 €/m2/deň
3,32 €/m2/deň
1,00 €/m2/deň
1,33 €/m2/deň
1,33 €/m2/deň
0,33 €/m2/deň

Článok 7
Povinnosti predávajúceho
7.1. Predávajúci je povinný :
7.1.1. prenajať si od správcu trhoviska predajné miesto a uhradiť jeho cenu,
7.1.2. označiť svoje predajné zariadenie obchodným menom, sídlom, menom a priezviskom
osoby zodpovednej za činnosť predajného zariadenia,
7.1.3. dodržiavať trhový poriadok trhoviska,
7.1.4. používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
7.1.5. udržiavať miesto predaja výrobkov v čistote, po skončení predaja zanechať predajné
miesto čisté a upratané,
7.1.6. zreteľne označiť predávané výrobky cenou,
7.1.7. dodržiavať poctivosť predaja výrobkov podľa osobitných predpisov (zák. č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa) a hygienické podmienky predaja ustanovené osobitnými
predpismi (zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov),
7.1.8. vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia.
7.2. Pri kontrole osobami poverenými správcom trhoviska, zamestnancami obchodnej
inšpekcie je predávajúci povinný predložiť:
7.2.1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a doklad totožnosti,
7.2.2. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení poplatku za predajné
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zariadenie,
7.2.3. pri predaji slepačích vajec vývesku pre spotrebiteľa s údajmi podľa platnej legislatívy,
nadobúdacie doklady k tovaru, platný zdravotný preukaz predajcu a osvedčenie o
odbornej spôsobilosti (vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre osoby bez
vzdelania v oblasti potravinárstva). Na výveske musia byť údaje pre spotrebiteľa a to :
akosť, hmotnosť, dátum znášky, dátum spotreby, značka vajec (registračné číslo),
výrobca a podmienky skladovania od 5 º C do 18º C,
7.2.4. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, ak ide o predaj
spracovaných alebo nespracovaných rastlinných alebo živočíšnych výrobkov fyzickou
osobou nepodnikateľom, ktorá predáva tieto výrobky na prenajatom mieste na trhovisku
alebo pojazdnej predajni dlhšie ako 30 dní v kalendárnom roku (zák. č.105/1990 Zb.
v znení zákona č. 219/1991 Zb. - §§ 12a až 12e, s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 4
zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov),
7.2.5. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru,
7.2.6. pri predaji húb doklad o ich znalosti,
7.2.7. doklad o nadobudnutí tovaru.
7.3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhovisku je povinná predložiť orgánom dozoru
na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú
podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti.
7.4. Kupujúci a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhovisku sú povinné dodržiavať trhový
poriadok a pokyny správcu trhoviska:
a/ dodržiavať podmienky predaja,
b/ vystaviť doklad o zaplatení za tovar,
c/ dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy,
d/ tovar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi
vyplývajúcimi zo zákona číslo 526/1990 Zb. a ceny správne účtovať,
e/ uvádzať o predanom tovare len pravdivé údaje,
f/ riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu
výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu,
g/ predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi
prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
h/ zabezpečiť podmienky na predaj zdravotne nezávadného tovaru
i/ udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku,
j/ umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok
predaja tovaru,
k/ dodržiavať podmienky predaja v zmysle zákona č.178/1998 Z.z v znení neskorších predpisov.
7.5. Predávajúci na požiadanie kontrolného orgánu je povinný predložiť platné doklady:
a, občiansky preukaz, u cudzích štátnych príslušníkov rovnocenný doklad (npr. cestovný pas,...)
b, živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj tovaru,
c, potvrdenie o pridelení predajného stola a zaplatení príslušného poplatku,
d, doklad o nadobudnutí tovaru,
e, zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
f, doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru
g, veterinárne osvedčenie na premiestňovanie zvierat (rýb).

Článok 8
Práva a povinnosti zriaďovateľa trhoviska
8.1. Na trhovisku je určený správca trhoviska, ktorý má viditeľné označenie mena a funkcie formou
štítku, umiestneného na ľavej strane hrude.
8. 2. Mesto Sečovce ako zriaďovateľ zabezpečí :
8.2.1. dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadu a ich pravidelné vyprázdňovanie,
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8.2.2. kontrolnú váhu s platným úradným overením,
8.2.3. označenie stánkov menom a adresou osoby, zodpovednej za prevádzku,
8.2.4. vyvesenie trhového poriadku na viditeľnom mieste trhoviska.
8. 3. Kontrolu, či správca trhoviska a trhovníci dodržiavajú trhový poriadok, sú oprávnení vykonať :
8.3.1. pracovníci mestského úradu, oddelenia podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta
8.3.2. hlavný kontrolór mesta
8.3.3. členovia policajnej hliadky.
8.4. Za porušenie povinností stanovených v tomto trhovom poriadku zo strany predávajúcich môže
zriaďovateľ trhoviska:
8.4.1. pozastaviť predaj tovaru,
8.4.2. uložiť blokovú pokutu,
8.4.3. podať návrh na okresný úrad na pozastavenie alebo zrušenie živnosti.

Článok 9
Povinnosti a práva správcu trhoviska a príležitostného trhu
9.1. Správca trhoviska vykonáva dozor nad prevádzkou trhoviska, vyberá poplatky za prenájom
predajných stánkov na trhovisku.
9.2. Dozerá na dodržiavanie podmienok predaja, udržiavanie čistoty a poriadku na trhovisku.
9.3. Spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej funkcie.
9.4. Správca trhoviska je povinný:

9.4.1. vykázať z trhoviska každého porušovateľa trhového poriadku, ktorý nerešpektuje pokyny
zamestnancov správcu trhoviska,
9.4.2. dávať podnet na správne konanie o uložení pokuty primátorovi mesta podľa všeobecne
záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v meste Sečovce,
9.4.3. písomne informovať správcu dane, ktorým je daňový úrad príslušný podľa trhového
miesta, o predávajúcom, ktorý nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu (§14b novely
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ktorá bola publikovaná pod číslom
215/2007 Z.z.). Elektronickú registračnú pokladnicu je povinný používať daňový subjekt,
ktorý predáva tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne
predávaný v spotrebiteľskej úprave v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej
republiky číslo 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou pokladnicou.
9.5.

Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

9.5.1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len oprávnenie na podnikanie) podľa
osobitných predpisov1/ a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide
o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve
a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami,
9.5.2. používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov (zákon číslo
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení novely číslo 215/2007 Z.z.) ,
Článok 10
Orgány dozoru a sankcie
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10.1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva mesto.
10.2. Dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú v mene mesta:
10.2.1. prednosta MsÚ
10.2.2. pracovníci MsÚ z oddelenia podnikateľskej činnosti a finančného oddelenia
10.2.3. členovia podnikateľskej komisie
10.2.4. členovia finančnej komisie
10.3. Oprávnenie ku kontrole tohto všeobecne záväzného nariadenia vydá písomne primátor mesta.
10.4. Orgán dozoru môže uložiť pokutu:
10.4.1. orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 16.596,97 €
10.4.2. do 16.596,97 € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje
služby na trhovom mieste bez povolenia mesta alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky,
ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj alebo predáva výrobky,
ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarniach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na
trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom mimo takto
určených miest, alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak splní povinnosť podľa
§ 11, odst. 3.
10.5. Pokuty uložené mestom sú príjmom mesta.
10.6. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia
predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.
10.7. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
10.8. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinnosti uložená pokuta podľa osobitných
predpisov.
10.9. Oprávnenia dozorných inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov
nie sú týmto nariadením dotknuté.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
11.1. Týmto Všeobecné záväzným nariadením Mesta Sečovce číslo 01/2011 zo dňa 25.02.2011 sa ruší
pôvodné VZN č.2/98 zo dňa 20.07.1998, ktorým bol vydaný pôvodný "Trhový poriadok mesta
Sečovce".
11.2. Toto všeobecné záväzné nariadenie Mesta Sečovce nadobúda účinnosť 14.3.2011

MVDr. Jozef Gamrát v.r.
primátor mesta

Poznámka:
*Pod prenájom z ložnej plochy automobilu sa rozumie prenájom celej plochy auta (vonkajšie rozmery auta ako
celku) a predajného stolu.

-7-

